
 
 

LATVIJAS BIATLONA FEDERĀCIJAS 

2022.GADA 5. JŪLIJA VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 

 

Rīgā, 2022. gada 5.jūlijā    

Platformā ZOOM 

Plkst.: 15:00 

Piedalās: I.Berkulis, K.Sakniņš, A.Lungevičs, Jānis Bērziņš. 

                

Valdes sēdi vada: K.Sakniņš 

Protokolē: J.Pīpkalējs 

 

1. Sadarbība ar NBS Sporta klubu 

 

Kaspars Sakniņš informē valdes locekļus, ka kopš pēdējās LBF valdes sēdes tika organizētas 

vairākas tikšanās ar NBS Sporta kluva priekšnieku Ventu Graudiņu ar mērķi vienoties par 

iespēju LBF izlases sportistiem, kas saņem atbalstu no NBS, turpināt trenēties un gatavoties 

2022./2023. gada sezonai kopā ar komandu, izstrādājot kopīgu treniņu plānu. NBS Sporta 

kluba ultimāts bija, ka tas ir iespējams tikai trenera Māra Čakara vadībā, ko Latvijas Biatlona 

federācija noraidīja, vairākkārtīgi izskaidrojot savus iemeslus. Tādēļ K.Sakniņš ierosināja 

sagatavot un nosūtīt vēstuli Aizsardzības ministrijai (AM) un NBS komandierim par AM un 

NBS vadības nostāju šai jautājumā. 

Balsojums: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ : uzdot ģenerālsekretāram Jurim Pīpkalējam sagatavot vēstuli AM un NBS 

komandierim ar LBF skaidrojumu un piedāvājumu turpināt sadarbību starp NBS un Latvijas 

Biatlona federāciju. 

2. Edgars Mise – dubultpilsonības jautājums 

Juris Pīpkalējs informē LBF valdi, ka Edgars Mise ir uzsācis kārtot dokumentus Krievijā, lai 

varētu atteikties no Krievijas pilsonības un šī gada jūlija mēnesī plāno iesniegt iesniegumu 

Krievijas vēstniecībā Rīgā. Tiklīdz šie dokumenti tiks iesniegti Krievijas vēstniecībā, sportists 

par to informēs Latvijas Biatlona federāciju, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju un 

Latvijas Olimpisko komiteju, lai varētu pieteikties LOV “Bronzas” sastāva finansējumam 

2022./2023. gadā un varētu pārstāvēt Latviju starptautiskajās biatlona sacensībās. 

NOLEMJ: valde pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 



3. Pasaules čempionāts vasaras biatlonā 2022. 

Kaspars Sakniņš ierosina LBF valdei uz Pasaules čempionātu vasaras biatlonā Rūpoldingā  

deliģēt sportistus – 2 vīriešus, 2 sievietes, 2 juniorus un 2 juniores, trenerus – Ilmāru Brici, 

Valdi Bērziņu un Reini Korsunovu. Sacensības plānotas no 23.08.22. – 28.08.22 Rūpoldingā 

Vācijā. 

Sportistu sastāvs: vīrieši – Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise; sievietes – Baiba Bendika, 

Annija Keita Sabule; juniori – Renārs Birkentāls, Imants Maļina, Juniores – Sanita Buliņa, 

Sandra Buliņa. Rezervē junioriem – sportists, kurš uzrādīs labāko rezultātu pēc Latvijas 

čempionāta vasaras biatlonā 1.posma Cēsīs. 

Balsojums: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: apstiprināt LBF komandu dalībai Pasaules čempionātā vasaras biatlonā sekojošā 

sastāvā: 

Sportisti – Aleksnadrs Patrijuks, Edgars Mise (ja būs nokārtojis pilsonības jautājumu), Baiba 

Bendika, Annija Keita Sabule, Renārs Birkentāls, Imants Maļina, Sanita Buliņa, Sandra 

Buliņa. 

Treneri – Ilmārs Bricis, Reinis Korsūnovs un Valdis Bērziņš. 

4.LBF nometņu/sacensību plāns 2022./2023. gada sezonā. 

Kaspars Sakniņš informē LBF valdi par to, ka LBF treneri ir izstrādājuši treniņu nometņu un 

sacensību plānu gatavošanās posmā 2022./2023. gada sezonai. Treniņu plāns tika sastādīts 

saskaņojot  to ar Latvijas Olimpisko vienību sadarbības programmas ietvaros. 

NOLEMJ: valde pieņem informāciju zināšanai. 

 

5. Ģenerālsekretāra darba līguma noslēgšana 

Kaspars Sakniņš ierosina slēgt darba līgumu ar LBF ģenerālsekretāru Juri Pīpkalēju, nosakot 

darba algu 1250 EUR pēc nodokļu nomaksas. Darba līgums jānoslēdz līdz 2022. gada 31. 

augustam. 

Balsojums: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: LBF valde apstiprina ierosinājumu slēgt darba līgumu ar LBF ģenerālsekretāru 

Juri Pīpkalēju. 

 

6. Finansiāla situācija federācijā, risinājumi. 

Kaspars Sakniņš informē valdi par finansiālo situāciju. LBF federācija tuvākājā laikā noslēgs 

sadarbības līgumu ar Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Olimpsko vienību, kura 

ietvaros LBF sportistiem tiks piešķirts finansējums treniņu procesam un pabalstiem. Juris 

Pīpkalējs informē LBF valdi par sponsoru piesaisti jaunajai sezonai. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 



 

 

 

7. Citi jautājumi. 

Kaspars Sakniņš informē LBF valdi, ka IBU Kongresā federāciju pārstāvēs LBF prezidents 

Kaspars Sakniņš, valdes loceklis Jānis Bērziņš un ģenerālsekretārs Juris Pīpkalējs. 

Kongress notiks Salzburgā Austrijā 2022.gada 15. -18. septembrī. 

Juris Pīpkalējs informē, ka Latvijas Biatlona federācijai ir apstiprināti 3 IBU attīstības projekti 

par kopējo summu 40000 EUR, projektu mērķi – jauno sportistu treniņu/sacensību atbalsts, 

atbalsts sportista karjeras turpināšanai iekļaušanai LBF darbā, tālākizglītības programma 

treneriem. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 


